
 

 

 

ПЛАН   
роботи Запорізької обласної  державної адміністрації   

на ІV квартал 2018  року 
 

№ 
з/п 

 
Захід 

 
Обґрунтування необхідності здійснення заходу Термін виконання Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 5 
 

І. Питання  для розгляду на засіданні колегії облдержадміністрації 
 

1. Про нагородження Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України 
(постанова Кабінету Міністрів України 
від 20.08.2008 № 728 «Про Почесну 
грамоту Кабінету Міністрів України») 
 

Ініціативне питання Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Лемешко О.О. 

 
 

ІІ.   Заходи, спрямовані  на виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради 

  
1. Інформування Фонду державного 

майна України про результати роботи 
обласної комісії з питань 
упорядкування обліку юридичних осіб 
державної форми власності, які 
зареєстровані на території Запорізької 
області 

Лист Фонду державного майна України            
від 04.12.2008  № 10-15-17617 про 
роботу комісії з питань упорядкування 
обліку юридичних осіб 
 

05.10.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
26.09.2018                    № 519 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
 

2 

2. Підготовка та подання Кабінету 
Міністрів України інформації про стан 
виконання плану дій з впровадження 
Ініціативи «Партнерство «Відкритий 
Уряд» у 2016-2018 роках» 
 
 

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України     від 30.11.2016 № 909-р «Про 
затвердження плану дій із впровадження 
Ініціативи «Партнерство «Відкритий 
Уряд» у 2016-2018 роках»  

 

10.10.2018 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 

3. Інформування Фонду державного 
майна України про виявлене державне 
майно, яке тимчасово не 
використовується та може 
розглядатися як потенційні об’єкти 
оренди 

Лист Фонду державного майна України 
від 21.03.2013 № 10-16-3620 щодо 
формування переліків виявленого 
державного майна, яке тимчасово не 
використовується та може розглядатися 
як потенційні об’єкти оренди 
 

15.10.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 

4. Підготовка та надання голові обласної 
державної адміністрації інформації про 
вжиття заходів щодо ліквідації 
незаконної торгівлі у Запорізькій 
області 
 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 06.07.2017 № 319 «Про 
вжиття заходів щодо ліквідації 
незаконної торгівлі у Запорізькій 
області» 

30.10.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 

5. Підготовка та подання Міністерству 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України інформації про соціально-
економічний розвиток області за 
підсумками 9 місяців 2018 року та 
нагальні проблеми разом з 
пропозиціями щодо їх розв’язання 
 

Постанова Кабінету Міністрів України              
від 21.10.2015 № 856 «Про 
затвердження Порядку та Методики 
проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації державної 
регіональної політики»  

 

01.11.2018 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 

6. Підготовка інформації про стан 
здійснення місцевими органами 
виконавчої влади області допорогових 
публічних закупівель у електронній 
системі «ProZorro» 

Розпорядження голови облдержадмі-
ністрації від 03.03.2017 № 94 «Про 
здійснення допорогових публічних 
закупівель у електронній системі 
«ProZorro» 
 

20.11.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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7. Підготовка узагальненого звіту про 
результати реалізації проектів 
регіонального розвитку, визначених у 
Плані заходів на 2016-2018 роки              
з реалізації Стратегії регіонального 
розвитку Запорізької області на період 
до 2020 року за підсумками  9 місяців 
2018 року  
 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації  від 30.03.2016 № 137 
«Про організацію моніторингу та оцінки 
результативності реалізації Стратегії 
регіонального розвитку Запорізької 
області на період до 2020 року та Плану 
заходів на 2016-2018 роки з її реалізації» 

20.11.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 

8. Інформування Фонду державного 
майна України стосовно об’єктів 
державної власності, що належать до 
сфери управління обласної та районних 
державних адміністрацій, а саме: про 
стан державного майна; зміни у 
відомостях про юридичні особи, 
реалізовані управлінські рішення 

Лист Фонду державного майна України 
від 11.05.2006 № 10-15-6871 щодо 
організаційних заходів на виконання 
постанов Кабінету Міністрів України 
від 30.11.2005 № 1121 та від 14.04.2004                  
№ 467 (зі змінами); розпорядження 
голови облдержадміністрації від 
28.05.2012 № 236 «Про проведення 
інвентаризації державного майна, що 
належить до сфери управління 
облдержадміністрації» 
 

25.11.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 

9. Здійснення комплексної оцінки 
(рейтингу) результатів соціально-
економічного розвитку міст і районів 
області за підсумками 9 місяців             
2018 року 
 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 21.05.2015 № 174 «Про 
визначення комплексної оцінки 
(рейтингу) результатів соціально-
економічного розвитку міст і районів 
Запорізької області» 
 
 

10.12.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 

10. Підготовка та подання до Адміністрації 
Президента України доповіді голови 
облдержадміністрації про соціально-
економічний розвиток області 
 

Лист Адміністрації Президента України 
від 25.06.2010 № 9-12/1604 

Щомісяця 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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11. Підготовка та подання Міністерству 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України інформації щодо основних 
тенденцій соціально-економічного 
розвитку регіону 
 

Лист Міністерства регіонального 
розвитку, житлово-комунального 
господарства та будівництва України 
від 24.11.2017 № 3031-05/43175-06 

Щомісяця 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 

12. Інформування Фонду державного 
майна України щодо забезпечення 
взаємодії облдержадміністрації з 
іншими органами державної влади 
щодо обміну інформацією про об`єкти 
державної власності  
 

Доручення Кабінету Міністрів України 
від 22.05.2013 № 596/75/1-13 «Про 
забезпечення взаємодії стосовно обміну 
інформацією про об`єкти державної 
власності» 

Щомісяця Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 

13. Інформування Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі 
України щодо виконання регіональних 
програм розвитку малого та середнього 
підприємництва 
 

Лист Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 
10.02.2015 № 3612-10/4183-06 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 

14. Підготовка пропозицій про внесення 
змін та доповнень до Переліку заходів, 
спрямованих на охорону та 
раціональне використання природних 
ресурсів, які фінансуються за рахунок 
фондів охорони навколишнього 
природного середовища місцевих 
бюджетів у 2018 році 
 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 03.02.2014 № 24 «Про 
затвердження Порядку планування та 
фінансування природоохоронних 
заходів з обласного та місцевих фондів 
охорони навколишнього природного 
середовища» 
 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 

15. Підготовка та подання Міністерству 
економічного розвитку і торгівлі 
України інформації щодо моніторингу 
діяльності центрів надання 
адміністративних послуг 
 

Лист Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 
08.09.2016 № 3622-05/28932-06 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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16. Підготовка  пропозиції про внесення 
змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, 
модернізації об’єктів інфраструктури, 
соціально-культурного та екологічного 
призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року 
 

Рішення обласної ради від 26.01.2017            
№ 56 «Про регіональну програму 
будівництва, реконструкції, модернізації 
об’єктів інфраструктури, соціально-
культурного та екологічного 
призначення по Запорізькій області на 
період до 2020 року» 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 

17. Підготовка комплексної програми 
розвитку малого та середнього 
підприємництва в Запорізькій області 
на 2019-2020 роки  
 

Закон України «Про місцеві державні 
адміністрації», Закон України «Про 
розвиток та державну підтримку малого 
і середнього підприємництва в Україні» 

Грудень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 
 

18. Підготовка програми соціально-
економічного та культурного розвитку 
Запорізької області на 2019 рік 

Постанова  Кабінету Міністрів України                
від 26.04.2003 № 621 «Про розробку 
прогнозних і програмних документів 
економічного і соціального розвитку та 
складання проекту  державного 
бюджету» 
 

Грудень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків  
Матвіїшина О.Є. 
 

19. Проведення моніторингу дотримання 
населенням правил безпеки при 
експлуатації газового обладнання та 
приладів 

Доручення Кабінету Міністрів України                     
від 20.10.2009 № 6111/30/1-08 щодо 
підвищення рівня безпеки 
газопостачання населенню 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 

20. Проведення моніторингу використання 
паливно-енергетичних ресурсів 
установами та організаціями місцевого 
бюджету 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 06.09.2017 № 467 «Про 
ефективне використання паливно-
енергетичних ресурсів, впровадження 
енергоефективних заходів бюджетними 
установами та виконання заходів 
Регіональної програми з підвищення 
енергоефективності Запорізької області» 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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21. Проведення моніторингу типової 
маршрутної карти за 9 місяців 2018 
року зі скорочення споживання 
природного газу із заміщенням його 
іншими видами палива 

Лист Держенергоефективности України                    
від 17.01.2015 № 3-01/14/5-15 про 
моніторинг типової маршрутної карти зі 
скорочення споживання природного 
газу із заміщенням його іншими видами 
палива 
 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 

22. Розгляд відповідних документів та 
прийняття рішення щодо видачі 
(відмови) підприємствам та 
організаціям ліцензії              на 
впровадження господарської діяльності           
з виробництва теплової енергії на 
установках  із використанням 
нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії 
 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації  від 14.03.2017 № 101 
«Про організацію ліцензування 
господарської діяльності з виробництва 
теплової енергії на установках із 
використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії» 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 

23. Проведення моніторингу з питання 
розрахунків споживачів області за 
спожиті електричну енергію та 
природний газ 

Протокол Кабінету Міністрів України 
від 16.04.2018 № 15530/0/1-18 про 
вирішення проблемних питань роботи 
ПАТ «Запоріжжяобленерго». Пунктом 3 
протокольного рішення зазначеної 
наради було надано доручення 
Запорізькій облдержадміністрації 
вживати заходів щодо підвищення рівня 
платежів за енергоносії всіма 
категоріями споживачів області 
 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 

24. Проведення поглибленого аналізу 
стану галузей промисловості та 
підготовка пропозицій щодо 
покращення показників економічного і 
промислового розвитку області 
 
 

Лист Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України                   
від 13.08.2010 № 3705-25/593 щодо 
покращення ситуації в галузях 
промисловості 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
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25. Проведення моніторингу господарської 
діяльності, пов’язаної з металобрухтом 

Контроль за додержанням 
спеціалізованими або спеціалізованими 
металургійними переробними 
підприємствами та їх приймальними 
пунктами встановлених умов та правил 
здійснення операцій з металобрухтом 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 

26. Проведення аналізу ситуації щодо 
реалізації скрапленого газу населенню 
області для побутових потреб 

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 16.10.2014 № 570 «Про організацію 
та проведення біржових аукціонів з 
продажу нафти сирої, газового  
конденсату власного видобутку і 
скрапленого газу» 
 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 

27. Погодження норм питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів на 2018 
рік підприємств, установ та організацій 
Запорізької області 

Постанова Кабінету Міністрів України                   
від 15.07.1997 № 786 «Про порядок 
нормування питомих витрат паливно-
енергетичних ресурсів у суспільному 
виробництві» 
 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 

28. Вжиття заходів для забезпечення 
розвитку внутрішнього виробництва 

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 07.11.2012 № 970-р «Про 
затвердження плану першочергових 
заходів з виконання Державної 
програми розвитку внутрішнього 
виробництва» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 
 

29. Проведення обліку охоронних зон під 
об’єктами електро- і газопостачання та 
забезпечення координації заходів щодо 
отримання правовстановлюючих 
документів на земельні ділянки, які 
територіально розташовані в межах 
ліній електропередач та газових 
господарств 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 21.02.2017 № 64 
«Проведення моніторингу охоронних 
зон під об’єктами електро- і 
газопостачання» 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
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30. Забезпечення реалізації заходів з 
розвитку автомобільних доріг 
загального користування у Запорізькій 
області  

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 16.09.2015 № 726 «Про проведення 
експерименту з фінансового 
забезпечення здійснення заходів з 
розвитку автомобільних доріг 
загального користування, ділянок 
вулиць і доріг міст та інших населених 
пунктів, що суміщаються з 
автомобільними дорогами загального 
користування в усіх областях та             
м. Києві, а також дорожньої 
інфраструктури у м. Києві» 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 

31. Проведення моніторингу щодо заходів 
із впровадження систем енергетичного 
менеджменту в бюджетних установах 

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України  від 26.04.2017 № 732-р «Про 
затвердження плану заходів із 
впровадження систем енергетичного 
менеджменту в бюджетних установах» 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 

32. Подання Міністерству соціальної 
політики інформації про результати 
виконання плану заходів на 2018 рік з 
реалізації Стратегії подолання бідності 
 

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 14.02.2018  № 99-р «Про 
затвердження плану заходів на                  
2018 рік з реалізації Стратегії подолання 
бідності» 
 
 

10.10.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 

33. Підготовка звіту про стан побутового 
травматизму в області та виконання 
вимог Порядку розслідування та обліку 
нещасних випадків невиробничого 
характеру 

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 22.03.2001 № 270 «Про 
затвердження Порядку розслідування та 
обліку нещасних випадків 
невиробничого характеру» 
 
 

20.10.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
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34. Інформування Міністерства соціальної 
політики України про організацію 
взаємодії з обласними організаціями 
профспілок 

Пункт 3 протоколу наради від 
15.11.2017 № 41287/7/1-17 за 
результатами зустрічі Премʼєр-міністра 
України                        В. Гройсмана з 
представниками всеукраїнських 
профспілок та профобʼєднань 
07.11.2017 
 
 

25.12.2018  Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 

35. Проведення спеціального моніторингу 
погашення державними та 
комунальними підприємствами, 
установами та організаціями 
заборгованості із заробітної плати, 
страхових внесків до Пенсійного 
фонду України та обов’язкових 
платежів до державного та місцевих 
бюджетів 
 

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 18.03.2009 № 370 «Про 
запровадження спеціального 
моніторингу погашення 
підприємствами, установами та 
організаціями заборгованості із 
заробітної плати, страхових внесків до 
Пенсійного фонду України та 
обов’язкових платежів до державного та 
місцевих бюджетів» 
 
 

Щопонеділка Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 

36. Проведення моніторингу показників 
заробітної плати працівників області у 
розрізі територій та видів економічної 
діяльності 
 

Лист Міністерства праці та соціальної 
політики України від 21.03.2005                         
№ 182/0/15-05/018-1  
 

Щомісяця 
до 10 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
 

37. Інформування Міністерства соціальної 
політики України та Державної служби 
України з питань праці про хід 
виконання Плану невідкладних заходів 
щодо погашення заборгованості з 
заробітної плати 
 
 

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 22.07.2016 № 517-р «Про 
затвердження Плану невідкладних 
заходів щодо погашення заборгованості 
з заробітної плати» 
 

Щомісяця 
до 15 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
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38. Інформування Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України про виконання п.14 протоколу 
щодо створення постійно діючої 
робочої групи щодо підготовки 
навчальних закладів до навчального 
року, а також про її роботу та 
результати перевірок забезпечення 
надійності та безпеки експлуатації 
об’єктів соціальної інфраструктури в 
області 
 
 

Протокол Кабінету Міністрів України 
від 18.08.2017 № 32902/0/1-17 «Про 
підготовку навчальних закладів до 
2017/18 навчального року»  
 

Щомісяця 
до 25 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 

39. Забезпечення реалізації державних 
програм, пов’язаних із соціальним 
захистом учасників антитерористичної  
операції 

Встановлення відповідного статусу, 
надання пільг та компенсацій відповідно 
до Закону України „ «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» 
 
 
 

Протягом 
кварталу 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 

40. Здійснення обліку та призначення 
адресної щомісячної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам  
 

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 01.10.2014 № 505 «Про надання 
щомісячної адресної допомоги особам, 
які переміщуються з тимчасово 
окупованої території України та районів 
проведення антитерористичної операції, 
для покриття витрат на проживання, в 
тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг» 
 
 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 

41. Забезпечення подальшої реалізації 
Програми житлових субсидій згідно з 

Надання адресної допомоги 
малозабезпеченим верстам населення у 

Протягом  
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
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Положенням про порядок призначення 
та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового палива 
 

відшкодуванні витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
придбання вугілля та скрапленого газу 

відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 

42. Забезпечення формування та 
обслуговування електронної бази 
даних осіб пільгових категорій 
відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.01.2003 № 117 
«Про Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, які мають 
право на пільги» 
 
 

Облік громадян, які мають право на 
пільги. Використання реєстру (ЄДАРП) 
в системі компенсаційних виплат, 
розрахунках з підприємствами – 
надавачами послуг 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 

43. Контроль за виконанням заходів 
обласної Програми соціальної 
підтримки ветеранів війни, праці, дітей 
війни, осіб з інвалідністю, інших 
соціальних груп  населення, що 
перебувають у складних життєвих 
обставинах «Назустріч людям» на 
2015-2019 роки» 
 
 

Рішення обласної ради від 25.06.2014             
№ 28 «Про обласну Програму 
соціальної підтримки ветеранів війни, 
праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, 
інших соціальних груп  населення, що 
перебувають у складних життєвих 
обставинах «Назустріч людям»на 2015-
2019 роки» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
 

44. Контроль за виконанням заходів 
обласної Програми виконання завдань і 
заходів Державної цільової програми 
«Національний план дій з реалізації 
Конвенції про права інвалідів» на 
період до 2020 року 
 
 

Рішення обласної ради від 22.11.2012            
№ 18 «Про обласну Програму 
виконання завдань і заходів Державної 
цільової програми «Національний план 
дій з реалізації Конвенції про права 
інвалідів» на період до 2020 року» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
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45. Фінансування планових заходів 
обласного бюджету та перерахування 
субвенцій, що надійшли до обласного 
бюджету з державного бюджету, 
контроль за їх використанням 

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 15.12.2010 № 1132 «Про 
затвердження Порядку перерахування 
міжбюджетних трансфертів» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Медвідь С.М. 
 

46. Опрацювання прогнозних показників 
місцевих бюджетів області на                
2019-2021 роки з Міністерством 
фінансів України та народними 
депутатами України 
 

Стаття 32 Бюджетного кодексу України Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Медвідь С.М. 
 

47. Організація роботи щодо забезпечення 
складання проектів місцевих бюджетів 
області на 2019  рік 
 

Стаття 32 Бюджетного кодексу України Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Медвідь С.М. 
 

48. Підготовка матеріалів та проекту 
рішення сесії обласної ради про 
внесення змін до обласного бюджету за 
результатами 9 місяців 2018 року,  по 
затвердженню обласного бюджету на 
2019 рік 
 

Статті 77,78,85 Бюджетного кодексу 
України 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Медвідь С.М. 
 

49. Забезпечення у повному обсязі 
видатків на заробітну плату 
працівникам бюджетних установ 
відповідно до встановлених 
законодавством умов праці, виплату 
стипендії і проведення розрахунків за 
комунальні послуги та енергоносії. 
Фінансування інших заходів проводити 
лише у разі відсутності заборгованості 
за захищеними статтями видатків 

Постійний контроль  за станом виплат 
зарплат та інших соціальних  виплат 
Пенсійним фондом України,  
Міністерством фінансів України, 
Адміністрацією Президента України 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Медвідь С.М. 
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50. Підготовка інформації про хід 
виконання розділу 4 Регіональної 
програми розвитку водного 
господарства та екологічного 
оздоровлення басейну р. Дніпро в 
області на період до 2021 року 
 
 

Рішення обласної ради від 26.12.2013      
№ 13 «Про затвердження Регіональної 
програми розвитку водного 
господарства та екологічного 
оздоровлення басейну р. Дніпро в  
області на період до 2021 року» 
 

05.10.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Гордієнко В.В. 
 

51. Підготовка та подання Комітету 
Верховної Ради України з питань 
екологічної політики, природо-
користування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи інформації 
про екологічну ситуацію в 
Мелітопольському районі  
 
 

Лист Комітету Верховної Ради України 
від 12.07.2013 № 04-17/13/1143 

15.10.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Гордієнко В.В. 
 

52. Підготовка та подання до Адміністрації 
Президента України інформації щодо 
виконання Указу Президента України 
від 10.02.2010 № 154/2010 «Про 
створення Приазовського 
національного природного парку» 
 
 

Доручення Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2010 № 8247/1/1-10 

15.10.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Гордієнко В.В. 
 

53. Підготовка та подання до Міністерства 
екології та природних ресурсів України 
інформації про стан навколишнього 
природного середовища в м. Запоріжжя 
та заходи, що вживаються для його 
покращення 
 
 

Доручення Кабінету Міністрів України 
від 30.03.2016 № 4907/0/2-16 

18.10.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Гордієнко В.В. 
 

54. Підготовка та надання до Міністерства 
екології та природних ресурсів України 

Доручення Кабінету Міністрів України 
від 06.10.2010 № 53393/1/1-10 

20.10.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
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інформаційно-аналітичних матеріалів 
про вжиття заходів щодо належного 
поводження з непридатними до 
використання та забороненими до 
застосування хімічними засобами 
захисту рослин 
 

відповідно до розподілу 
обов`язків 
Гордієнко В.В. 
 

55. Підготовка та подання до Міністерства 
екології та природних ресурсів України 
звіту щодо виконання  
природоохоронних заходів за                       
ІІІ квартал 2018 року 
 

Лист Міністерства екології та 
природних ресурсів України від 
28.03.2016 № 5/3-11/2851-16 

25.11.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Гордієнко В.В. 
 

56. Підготовка та подання до Міністерства 
екології та природних ресурсів України 
інформації про результати виїзного 
засідання Комітету Верховної Ради 
України в м. Мелітополь 

Доручення Кабінету Міністрів України 
від 16.07.2013 № 28657/1/1-13 

25.12.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Гордієнко В.В. 
 

57. Підготовка та подання до Міністерства 
екології та природних ресурсів України 
інформаційно-аналітичного огляду 
«Стан довкілля в Запорізькій області»  

Інформування населення про стан 
охорони навколишнього природного 
середовища в регіоні 

Щомісяця  
до 20 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Гордієнко В.В. 
 

58. Підготовка та надання до Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій щорічної доповіді про 
виконання плану заходів щодо 
реалізації Концепції розвитку та 
технічної модернізації системи 
централізованого оповіщення при 
загрозі виникнення або виникнення НС 
 
 

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 11.07.2018 № 488-р «Про 
затвердження плану заходів щодо 
реалізації Концепції розвитку та 
технічної модернізації системи 
централізованого оповіщення про 
загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій» 

15.12.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шлея В.В. 
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59. Підготовка та надання до Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій щоквартальної про виконання 
заходів технічної інвентаризації 
захисних споруд цивільного захисту 
 

Доручення Кабінету Міністрів України 
від 15.02.2017 № 4929/1/1/17 

25.12.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шлея В.В. 

60. Підготовка та надання до Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій щоквартальної про створення 
необхідних запасів регіональних і 
місцевих матеріальних резервів 
 

Доручення Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2013 № 15291/37/1-13 

25.12.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шлея В.В. 

61. Виконання Закону України «Про 
доступ до публічної інформації»  
 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 27.06.2014 № 292 «Про 
затвердження Переліку публічної 
інформації, що підлягає оприлюдненню 
Запорізькою облдержадміністрацією» 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
 

62. Підготовка і надання інформації щодо 
виконання заходів у зв`язку з 85-ми 
роковинами Голодомору 1932-1933 
років в Україні  

Указ Президента України від 26.11.2016 
№ 523/2016 «Про заходи у зв`язку з            
85-ми роковинами Голодомору 1932-
1933 років в Україні – геноциду 
Українського народу» 

10.12.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
 

63. Підготовка і надання інформації щодо 
виконання заходів про увічнення 
пам`яті захисників України  
 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 10.12.2005 № 480 «Про 
увічнення пам`яті захисників України на 
період до 2020 року» 
  

10.12.2018 Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
 

64. Підготовка  і надання інформації 
Кабінету Міністрів України щодо 
вшанування подвигу Героїв України та 
інформування громадян України про 
подвиги українських військових» 

Постанова Верховної Ради України від 
21.02.2017 № 1857-VIII «Про 
вшанування Героїв України та 
інформування громадян України про 
подвиги українських військових» 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
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65. Підготовка щотижневої інформації 
щодо найважливіших заходів та 
пріоритетні питання діяльності, які 
потребують висвітлення в засобах 
масової інформації 
 

Доручення Кабінету Міністрів України 
від 08.07.2010 № 4149/1/1-10 «Про 
вдосконалення інформаційно-
роз’яснювальної роботи щодо 
пріоритетних питань державної 
політики» 
 
 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
 

66. Підготовка щотижневого моніторингу 
друкованих та електронних ЗМІ щодо 
висвітлення діяльності центральних та 
місцевих органів виконавчої влади 
 

Лист Секретаріату Президента України 
від 15.03.2006 № 1456/08-28 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
 

67. Забезпечення висвітлення діяльності 
облдержадміністрації на веб-порталі 
облдержадміністрації та у ЗМІ з метою 
інформування громадськості про 
актуальні питання реалізації державної 
політики на території області 
 

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  від 07.12.2015 
№ 470 «Про інформаційне забезпечення 
офіційного веб-порталу Запорізької 
облдержадміністрації» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
 

68. Здійснення заходів, спрямованих на 
поліпшення роботи, щодо висвітлення 
діяльності облдержадміністрації та, 
зокрема, оперативного реагування на 
резонансні публікації у друкованих 
ЗМІ 
 
 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 29.04.2015 № 141 «Про 
висвітлення діяльності місцевих органів 
виконавчої влади у засобах масової 
інформації» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
 

69. Підготовка інформації про заплановані 
події суспільно-політичного характеру 
в Запорізькій області 

Оперативне інформування керівництва 
облдержадміністрації про найважливіші 
заходи, проведення яких заплановано у 
районах області та містах обласного 
значення  
 

Щоп’ятниці Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
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70. Підготовка і надання до Адміністрації 
Президента України щоденної, 
щотижневої, щомісячної інформації 
щодо суспільно-політичної ситуації та 
актуальних питань в інших сферах 
життя в Запорізькій області  
 
 

Листи Адміністрації Президента 
України від 13.06.2013 № 04-01/743, від 
20.06.2013 № 02-01/1664 

Протягом  
кварталу 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
 

71. Підготовка  і надання інформації  
Кабінету Міністрів України щодо  
посилення взаємодії органів виконавчої 
влади з громадськістю 

Доручення  Кабінету Міністрів України 
від 20.03.2014 № 8699/1/1-14 «Про 
посилення взаємодії органів виконавчої 
влади з громадськістю» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
 
 

72. Виконання Регіональної програми 
створення містобудівного кадастру 
Запорізької області на 2014-2020 роки 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Билим О.М. 
 
 

73. Визначення державних та регіональних 
інтересів для їх врахування під час 
розроблення містобудівної 
документації 
 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Билим О.М. 
 

74. Продовження роботи з підготовки 
пропозицій щодо внесення змін до 
перспективного плану формування 
територіальних громад Запорізької 
області  
 

Закон України «Про добровільне 
об`єднання територіальних громад», 
розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16.09.2015 № 938-р «Про 
затвердження перспективного плану 
формування територій громад 
Запорізької області» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Билим О.М. 
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75. Сприяння об`єднанню територіальних 
громад. Реалізація перспективного 
плану формування територіальних 
громад Запорізької області  
 

Закон України «Про добровільне 
об`єднання територіальних громад» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Билим О.М. 
 

76. Виконання заходів щодо забезпечення 
безбар`єрного доступу мало мобільних 
груп населення до будівель та 
приміщень закладів або установ 
загального користування та житлових 
будинків  
 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 20.20.2018 № 90 «Про 
заходи щодо забезпечення 
безбар’єрного доступу маломобільних 
груп населення до будівель і приміщень 
закладів або установ загального 
користування та житлових будинків на 
2018-2019 роки» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Билим О.М. 
 

77. Виконання заходів щодо планування 
території Запорізької області на 2018-
2019 роки  
 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 29.05.2018 № 301 «Про 
затвердження заходів щодо планування 
територій Запорізької області на              
2018-2019 роки» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Билим О.М. 
 

78. Моніторинг реалізації Програми 
підтримки розвитку об'єднаних 
територіальних громад Запорізької 
області  

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 01.03.2018 № 53 «Про 
Програму підтримки розвитку 
об'єднаних територіальних громад 
Запорізької області на 2018 рік» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Билим О.М. 
 

79. Інформування Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України  про кількість встановлених у 
будинках приладів обліку спожитої 
теплової енергії 
 
 

Лист Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 
07.08.2015 № 7/9-9394 

Щомісяця 
 до 05 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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80. Надання Українському інституту 
національної пам’яті відомостей про 
поховання загиблих учасників АТО на 
території Запорізької області 
 

Доручення Кабінету Міністрів України 
від 30.09.2014 № 30137/72/1-14 

Щомісяця 
до 10 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 
 

81. Інформування  Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України про використання коштів для 
часткової компенсації відсотків 
 
 

Лист Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 
05.07.2012 № 7/17-9681 

Щомісяця 
до 10 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 
 

82. Інформування Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг України про стан оснащення  
підприємств комунальної тепло-
енергетики та житлового фонду 
засобами обліку теплової енергії 
 
 

Лист  Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг України від 
30.01.2015 № 805/18/61-15   

Щомісяця 
до 15 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 
 

83. Інформування Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України щодо проведення розрахунків 
споживачами за послуги з тепло-, 
водопостачання і водовідведення та 
розрахунків за спожиті електроенергію 
і природний газ підприємствами 
житлово-комунального господарства 
Запорізької області 
 
 
 

Наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 
21.12.2015 № 326 

Щомісяця 
до 20 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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84. Інформування Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості України 
щодо розрахунків за природний газ 
через поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання усіма 
категоріями споживачів 
 

Доручення Кабінету Міністрів України 
від 25.11.2014 № 42498/1/1-14 

Щомісяця  
до 25 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 
 

85. Інформування Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України про фінансові результати і 
дебіторську та кредиторську 
заборгованість підприємств 
 

Наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 
21.12.2015 № 326 

Щомісяця  
до 25 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 
 

86. Інформування Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України щодо обсягу заборгованості з 
різниці в тарифах 
 

Лист Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 
16.02.2018 № 7/10-1709 

Щомісяця  
до 25 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 
 

87. Інформування Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України про підвищення тарифів на 
житлово-комунальні послуги  
 

Доручення Кабінету Міністрів України 
від 21.01.2012 № 2960/0/1-12  

Щомісяця 
до 30 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 
 

88. Інформування Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України щодо реалізації 
співвласниками права визначення 
форми управління багатоквартирним 
будинком 
 

Лист  Міністерства житлово-
комунального господарства України від 
07.02.2018 № 7/9-1323 

Щокварталу 
до 05 числа 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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89. Інформування Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України щодо  інвентаризації 
гуртожитків 

Лист Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 
07.02.2018 № 7/9-1321   

Щокварталу 
до 05 числа 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 
 

90. Інформування Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України про регіональні програми 
забезпечення постійним житлом 
громадян, які є вимушеними 
переселенцями 
 

Лист Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 
10.02.2016 № 7/17-1353 

Щокварталу 
до 20 числа 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 
 

91. Інформування Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України про стан оснащення 
побудинковими приладами обліку 
житлового фонду 
 

Лист  Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 
12.02.2015 № 7/9-1494 

Щокварталу 
до 25 числа 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 
 

92. Інформування Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
України та Ради Національної безпеки 
України  про стан виконання рішення 
РНБО України від 27.02.2009 «Про 
стан безпеки водних ресурсів держави 
та забезпечення населення якісною 
питною водою в населених пунктах 
України»  
 
 
 

Указ Президента України від 25.06.2013 
№ 350/2013 «Про рішення РНБО 
України від 25.04.2013 «Про стан 
виконання рішення РНБО України від 
27.02.2009 «Про стан безпеки водних 
ресурсів держави та забезпечення 
населення якісною питною водою в 
населених пунктах України» 

Щокварталу 
до 25 числа  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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93. Видача разових (індивідуальних) 
ліцензій суб’єктам зовнішньо-
економічної діяльності Запорізької 
області, до яких застосовані спеціальні 
санкції за ст. 37 Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» 
 
 

Наказ Міністерства економіки України 
від 17.04.2000 № 47 «Про затвердження 
Положення про порядок видачі разових 
(індивідуальних) ліцензій» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Бойко А.Ю. 
 

94. Забезпечення ефективного 
функціонування механізму державно-
приватного партнерства в Запорізькій 
області 

Доручення Кабінету Міністрів України  
від 03.12.2011 № 42000/34/1-11 «Про 
забезпечення практичної реалізації 
пілотних проектів у сфері державно-
приватного партнерства» 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Бойко А.Ю. 
 

95. Видача ліцензії на експорт (імпорт) 
товарів, що підлягають ліцензуванню  
 

Наказ Міністерства економіки України 
від 14.09.2007 № 302 «Про 
затвердження нормативно-правових 
актів щодо ліцензування імпорту 
товарів та внесення змін до Порядку 
розгляду заявок на видачу ліцензій у 
сфері нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в 
Міністерстві економіки України» 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Бойко А.Ю. 
 

96. Державна реєстрація договору 
(контракту) про спільну інвестиційну 
діяльність за участю іноземного 
інвестора 
 

Закон України «Про режим іноземного 
інвестування», постанова Кабінету 
Міністрів України  від 31.01.1997 № 112 
«Про затвердження Положення про 
порядок державної реєстрації договорів 
(контрактів) про спільну інвестиційну 
діяльність за участю іноземного 
інвестора» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Бойко А.Ю. 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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97. Підготовка документації та організація 
роботи щодо здавання-приймання в 
експлуатацію завершених 
будівництвом об’єктів 
 

Введення об’єктів в експлуатацію та 
передача їх для подальшої експлуатації 
територіальним громадам 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Бєлєвцов С.В. 
 

98. Перевірка договірних цін та контрактів 
на виконання будівельно-монтажних 
робіт, закупівлю обладнання, надання 
послуг  
 

Для організації будівництва, 
фінансування виконаних робіт та 
наданих послуг  

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Бєлєвцов С.В. 
 

99. Здійснення контролю за ходом 
будівництва та вводом в експлуатацію 
планових об’єктів 
 

Забезпечення виконання робіт 
відповідно до затверджених проектів та 
графіків виконання робіт  

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Бєлєвцов С.В. 
 
 

100. Підготовка тендерної документації, 
проведення процедури закупівель 
робіт, обладнання, послуг 
 
 

Закон України «Про здійснення 
державних закупівель»  

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Бєлєвцов С.В. 
 

101. Збір вихідних даних, необхідних для 
проектування, оформлення договорів 
на виконання обстеження проектних 
(проектно-вишукувальних) робіт, 
коригування проектно-кошторисної 
документації та проведення експертизи 
проектів будівництва  
 

Для своєчасного забезпечення 
будівництва якісною проектно-
кошторисною документацією  

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Бєлєвцов С.В. 
 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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102. Аналіз стану об’єктів незавершеного 
будівництва та робота з 
представниками органів місцевого 
самоврядування з питань його 
подальшого використання 
 

Для зміни власника та прискорення 
подальшого використання об’єктів 
незавершеного будівництва 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Бєлєвцов С.В. 
 

103. Підготовка пропозицій щодо розподілу 
інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що 
фінансуються у 2018 році за рахунок 
коштів усіх джерел фінансування, за 
кодами економічної класифікації та 
відповідно до помісячного розпису 
 

Для забезпечення своєчасної організації 
робіт по будівництву та фінансуванню 
виконаних робіт  

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Бєлєвцов С.В. 
 
 

104. Розробка, затвердження та погодження 
в установленому порядку титулів 
будівництва планових об’єктів, згідно з 
порядком затвердження титулів будов, 
будівництво яких здійснюється із 
залученням бюджетних коштів, або 
коштів підприємств державної 
власності  
 
 

Для організації будівництва та 
фінансування планових об’єктів 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Бєлєвцов С.В. 
 
 

105. Проведення внутрішніх аудитів у 
структурних підрозділах 
облдержадміністрації та 
райдержадміністраціях  
 

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання 
утворення структурних підрозділів 
внутрішнього аудиту та проведення 
такого аудиту в міністерствах, інших 
центральних органах виконавчої влади, 
їх територіальних органах та 
бюджетних установах, які належать до 
сфери управління міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Баранова О.Р. 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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106. Моніторинг впровадження 
рекомендацій, наданих за результатами 
проведення внутрішніх аудитів у 
структурних підрозділах 
облдержадміністрації та 
райдержадміністраціях 
 

Пункт 7.1. глави 7 розділу ІІІ Стандартів 
внутрішнього аудиту, затверджених 
наказом Міністерства фінансів України 
від 04.10.2011 № 1247 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Баранова О.Р. 

107. Реалізація заходів галузевої Програми 
здійснення контролю за наявністю, 
станом і рухом документів 
Національного архівного фонду на 
2009-2019 роки 
 

Наказ Державного комітету архівів 
України від 10.11.2009 № 190 «Про 
затвердження Програми здійснення 
контролю за наявністю, станом і рухом 
документів НАФ на 2009-2019 роки»  

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Тедєєв О.С. 

108. Здійснення заходів з організації 
широкого використання архівної 
інформації для задоволення наукових, 
соціальних і культурних потреб 
громадян 

Закон України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Тедєєв О.С. 
 

109. Реалізація заходів Програми розвитку 
архівної справи у Запорізькій області 
на 2016-2018 роки 

Рішення сесії Запорізької обласної ради 
від 27.08.2015 № 9 «Про Програму 
розвитку архівної справи у Запорізькій 
області на 2016-2018 роки»  
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Тедєєв О.С. 
 
 

110. Здійснення заходів з формування, 
обліку, забезпечення належних умов 
зберігання документів Національного 
архівного фонду 
 

Закон України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи» 
 

Протягом  
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Тедєєв О.С. 
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ІІІ. Заходи щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018  рік 

 
1. Підготовка паспортів бюджетних 

програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання  
 

Для здійснення контролю за цільовим та 
ефективним використанням бюджетних 
коштів та аналізом ефективності 
бюджетної програми 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Бєлєвцов С.В. 
 

ІV.  Засідання колегій, нарад, семінар-нарад структурного підрозділу 
 
 

1. Засідання Ради регіонального розвитку 
Запорізької області  

Указ Президента України від 21.04.2015 
№ 224/2015 «Про Раду регіонального 
розвитку» 
 

Протягом 
кварталу  

Заступники голови 
облдержадміністрації 

2. Засідання колегії Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 
 

Вирішення актуальних питань 
соціального, економічного та 
культурного розвитку територій області 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Матвіїшина О.Є. 
 

3. Нарада з автоперевізниками, які 
обслуговують внутрішньообласні 
автобусні маршрути 
 

Поліпшення автотранспортного 
обслуговування населення 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 

4. Нарада з розгляду проблемних питань 
промислових підприємств області та 
визначення шляхів їх вирішення  
 

Розгляд проблемних питань 
підприємств з метою вжиття 
відповідних заходів 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
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5. Засідання комісії з розгляду документів 
про видачу  ліцензії на провадження 
господарської діяльності з виробництва 
теплової енергії на установках  із 
використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії, що 
подаються суб’єктами господарювання  
 

Розгляд відповідних документів та 
прийняття рішення щодо видачі 
(відмови) підприємствам та 
організаціям ліцензії на впровадження 
господарської діяльності  з виробництва 
теплової енергії на установках  із 
використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії 
 

Протягом 
кварталу 

(у разі 
необхідності) 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 

6. Урочисті заходи в інтернатних 
установах по відзначенню: 
Міжнародного дня людей похилого 
віку, Дня ветеранів та людей похилого 
віку 

З метою вшанування ветеранів та людей 
похилого віку, донесення до вихованців 
та підопічних інтернатних установ 
інформації про поважне становлення 
цих людей  
 

Вересень-
жовтень 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
 
 

7. Урочисті заходи в інтернатних 
установах по відзначенню: Дня 
захисника України, Святої Покрови 
Пресвятої Богородиці 

З метою сприяння патріотичному 
вихованню вихованців та підопічних 
інтернатних установ, поглиблення та 
розширення знань про славних 
захисників Батьківщини, підтримки 
українських та релігійних традицій 
 

Жовтень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
 
 

8. Урочисті заходи в інтернатних 
установах по відзначенню 
Міжнародного Дня осіб з інвалідністю 

З метою сприяння кращому розумінню 
проблем, з якими стикаються інвалідам, 
реалізації прав інвалідів, залучення 
інвалідів до участі в різноманітних 
галузях життя суспільства 
 

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
 

9. Урочисті заходи в інтернатних 
установах по відзначенню Дня Святого 
Миколая 

З метою святкування Дня Святого 
Миколая, привітання вихованців та 
підопічних зі святом, донесення до 
вихованців та підопічних інтернатних 
установ інформації про українські 
традиції  

Грудень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
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10. Виїзні робочі зустрічі з питань 

виконання заходів програми розвитку 
галузі молочного скотарства в 
сільськогосподарських підприємствах 
та сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативах області 
 

З метою збільшення тваринницької 
продукції та впровадження новітніх 
технологій 

Жовтень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Поляков А.В. 
 

11. Засідання конкурсної комісії з 
визначення суб’єктів господарювання 
агропромислового комплексу для 
надання фінансової підтримки через 
механізм здешевлення кредитів 
 

З метою визначення суб’єктів 
господарювання агропромислового 
комплексу для надання фінансової 
підтримки через механізм здешевлення 
кредитів 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Поляков А.В. 
 
 

12. Засідання колегії Департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації  
 

Аналіз роботи підприємств 
агропромислового комплексу  області 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Поляков А.В. 
 

13. Засідання комісії з питань надання 
виробникові сировини статусу 
спеціальної сировинної зони, що 
використовується для виготовлення 
продуктів дитячого та дієтичного 
харчування 

З метою надання виробникові сировини 
статусу спеціальної сировинної зони, що 
використовується для виготовлення 
продуктів дитячого та дієтичного 
харчування 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Поляков А.В. 
 
 

14. Нарада з питань погашення  
заборгованості із виплати заробітної 
плати  в сільгосппідприємствах області 

З метою своєчасних розрахунків з 
працівниками сільськогосподарських 
підприємств області 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Поляков А.В. 
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15. Засідання регіональної експертної 
комісії з проведення експертної оцінки 
та присвоєння відповідного статусу 
суб'єктам племінної справи у 
тваринництві Запорізької області                
(у разі надходження заявок) 
 
 

З метою присвоєння відповідного 
статусу суб’єктам племінної справи у 
тваринництві 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Поляков А.В. 
 

16. Проведення тренування органів 
управління та сил цивільного захисту 
щодо дій у разі виникнення НС при 
аварії на ВП Запорізька АЕС 
 

Згідно з планом  основних заходів 
цивільного захисту області на 2018 рік 

Жовтень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шлея В.В. 
 

17. Командно-штабні навчання з органами 
управління та силами цивільного 
захисту ланок територіальних 
підсистем єдиної державної системи 
цивільного захисту (із залученням 
органів з евакуації та відпрацюванням 
практичних увідних по НС, які можуть 
виникнути на території): Вільнянський  
район 
 

Згідно з планом  основних заходів 
цивільного захисту області на 2018 рік 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шлея В.В. 
 

18. Уточнення планів реагування на 
надзвичайні ситуації 

Згідно з планом  основних заходів 
цивільного захисту області на 2018 рік 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шлея В.В. 
 

19. Надання практичної та методичної  
допомоги:  щодо реалізації заходів 
державної політики у сфері цивільного 
захисту населення і територій від НС 
техногенного та природного характеру, 

Згідно з планом  основних заходів 
цивільного захисту області на 2018 рік 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шлея В.В. 
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цивільної оборони, готовності органів 
управління та сил до дій за 
призначенням; 
проведення технічної інвентаризації 
захисних споруд ЦЗ (вивчення стану 
організації): Веселівський, 
Михайлівський райони 
 

 

20. Щомісячна перевірка автоматизованої 
системи оповіщення цивільного 
захисту «Сигнал ВО» 
 

Згідно  з планом основних заходів з 
підготовки територіальної підсистеми 
ЄДС ЦЗ області на 2018 рік 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шлея В.В. 
 

21. Засідання постійної обласної комісії з 
питань ТЕБ та НС  
 

За окремим планом роботи обласної 
комісії з питань ТЕБ та НС 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шлея В.В. 
 

22. Засідання Комітету доступності 
інвалідів та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та 
інженерно-транспортної інфра-
структури 

Забезпечення та здійснення 
громадського контролю щодо 
відповідності житла, громадських і 
виробничих будинків вимогам чинних 
будівельних норм 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Билим О.М. 
 
 
 

23. Засідання архітектурно-містобудівної 
ради при Управлінні містобудування та 
архітектури облдержадміністрації 
 

Закон України «Про архітектурну 
діяльність» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Билим О.М. 
 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
 

31 

24. Засідання робочої групи з підтримки та 
впровадження заходів щодо 
добровільного об’єднання 
територіальних громад Запорізької 
області   

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 30.04.2015 № 150 «Про 
створення робочої групи з підтримки та 
впровадження заходів з добровільного 
об’єднання територіальних громад 
Запорізької області та затвердження її 
складу» 
 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Билим О.М. 
 

25. День об`єднаних територіальних 
громад  

Закон України «Про добровільне 
об`єднання територіальних громад» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Билим О.М. 
 

26. Засідання Консультативної ради з 
питань охорони культурної спадщини 
 

Згідно з планом роботи Департаменту 
культури, туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації 
 

Жовтень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 

27. Засідання координаційної ради голів 
національно-культурних товариств 
 

Згідно з планом роботи Департаменту 
культури, туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації 
 

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 
 

28. Обласний практикум для керівників 
театральних колективів 
 

Підвищення кваліфікації керівників 
аматорських театральних колективів 

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
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29. Школа бібліотечного менеджера для 
керівників бібліотечних закладів 
«Публічна бібліотека: реалізація 
завдань соціальної політики» 
 

Підвищення кваліфікації працівників 
бібліотечних закладів 

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 
 

30. Засідання колегії Департаменту 
культури, туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації 
 

Згідно з планом роботи Департаменту 
культури, туризму, національностей та 
релігій облдержадміністрації 
 

Грудень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 
 
 

31. Обласний інформаційно-методичний 
день для спеціалістів структурних 
підрозділів у сфері культури та 
фахівців методичних структур 
об’єднаних територіальних громад на 
базі обласного методичного центру 
культури і мистецтва 

Підвищення кваліфікації спеціалістів 
структурних підрозділів у сфері 
культури та фахівців методичних 
структур об’єднаних територіальних 
громад 

Грудень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 
 
 

32. Засідання колегії Департаменту 
охорони здоров`я облдержадміністрації 
 

Згідно з планом роботи Департаменту 
охорони здоров`я облдержадміністрації  

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Клименко В.І. 
 
 

33. Нарада  з головними лікарями 
обласних лікувально-профілактичних 
закладів  
 

Згідно з планом роботи Департаменту 
охорони здоров`я облдержадміністрації 

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Клименко В.І. 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
 

33 

 
34. Проведення селекторних нарад 

Департаменту охорони здоров`я 
облдержадміністрації  
 

Згідно з планом роботи Департаменту 
охорони здоров`я облдержадміністрації 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Клименко В.І. 
 
 

35. Розширене засідання колегії 
Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації  

Згідно з планом роботи Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації 

Жовтень, 
грудень 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Озерова Т.Я. 
 
 

36. Нарада керівників шкіл-інтернатів з 
питань організації Новорічних і 
Різдвяних свят для вихованців шкіл-
інтернатів 

Згідно з планом роботи Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації 

Грудень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Озерова Т.Я. 
 
 

37. Засідання колегії Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації  
 

Згідно з  планом роботи Управління 
молоді, фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації  
 

Серпень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Власова Н.Ф. 
 

38. Засідання обласної студентської ради Згідно з  планом роботи Управління 
молоді, фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації  
 

Вересень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Власова Н.Ф. 
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39. Засідання обласної ради трудової 
молоді  

Згідно з  планом роботи Управління 
молоді, фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації  
 

Вересень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Власова Н.Ф. 
 

40. Моніторинг організації та проведення 
профілактичних рейдів (заходів) 
 

Закон України «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні умови для 
дітей» 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Матвєєва А.І. 
 

41. Організаційно-методичне забезпечення  
функціонування закладів соціального 
захисту дітей  
 

Надання методичної допомоги  
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Матвєєва А.І. 
 

42. Засідання колегії Державного архіву 
Запорізької області 

З метою погодженого вирішення 
питань, що належать до компетенції 
Державного архіву Запорізької області 
 
 

Протягом 
кварталу  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Тедєєв О.С 
 

43. Засідання Науково-методичної ради 
Державного архіву Запорізької області 

Розгляд питань організації, визначення 
основних напрямів та оцінки 
результатів науково-дослідної та 
методичної роботи  
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Тедєєв О.С 
 

44. Засідання експертно-перевірної комісії 
Державного архіву Запорізької області 

Розгляд результатів перевірок в 
установах - джерелах формування 
Національного архівного фонду; 
розгляд описів, номенклатур справ, 
актів на знищення документів 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Тедєєв О.С 
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V. Організаційно-масові заходи 

 

1. Здійснення комплексної перевірки 
діяльності  виконавчих органів 
Токмацької  міської ради 

Розпорядження голови 
облдержадміністрації від 22.11.2017                  
№ 624 «Про проведення комплексних 
перевірок у 2018 році» 

Протягом 
кварталу 

Перший заступник, 
заступники голови, 
керівник апарату 
облдержадміністрації; 
апарат та структурні 
підрозділи 
облдержадміністрації 
 

2. Засідання обласної координаційної ради 
з питань розвитку підприємництва 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації  від 27.11.2006 № 470 
«Про створення обласної 
координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва та затвердження її 
складу»,  зі змінами 
 

Щомісяця Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Матвіїшина О.Є. 
 

3. Проведення конкурсів з перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом 

Забезпечення потреб населення у 
перевезеннях громадським 
транспортом 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 
 

4. Проведення моніторингу стану 
дотримання законодавства при 
перевезенні пасажирів автомобільним 
транспортом 
 

 

 

Поліпшення автотранспортного 
обслуговування населення 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 
 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
 

36 

5. Засідання обласної комісії з питань 
контролю за підприємницькою 
діяльністю, яка пов’язана з 
металобрухтом 
 

Організація контролю за додержанням 
встановлених умов і правил здійснення 
операцій з металобрухтом 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Антонов А.М. 
 
 

6. Засідання обласного координаційного 
комітету сприяння зайнятості населення 

Відповідно до плану роботи обласного 
координаційного комітету сприяння 
зайнятості населення на ІІ півріччя            
2018 року 
 

Жовтень 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
 

7. Засідання обласної ради з питань 
безпечної життєдіяльності населення 

Відповідно до плану роботи обласної 
ради з питань безпечної 
життєдіяльності населення на                        
ІІІ квартал 2018 року 
 

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
 

8. Заходи з нагоди Міжнародного дня осіб 
з інвалідністю  та відзначення 
Міжнародного дня волонтера 

Згідно з планом роботи Департаменту 
соціального захисту населення  

Грудень  
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
 

9. Засідання обласної комісії з питань 
погашення заборгованості з заробітної 
плати (грошового забезпечення) та 
соціальних виплат, додержання 
мінімальних гарантій в оплаті праці та 
легалізації заробітної плати 

Відповідно до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.03.2018  
№ 147 «Про створення обласної комісії 
з питань погашення заборгованості з 
заробітної плати (грошового 
забезпечення) та  соціальних виплат, 
додержання мінімальних гарантій в 
оплаті праці та легалізації заробітної 
плати, а також затвердження її складу 
та Положення про неї»  

За окремим 
планом-
графіком 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
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10. Проведення регіональних заходів 
Всеукраїнської акції «16 днів проти 
насильства» 

Рішення обласної ради від 26.01.2017 
№ 57 «Про Комплексну обласну 
програму з оздоровлення та 
відпочинку дітей, сімейної, гендерної 
політики та протидії торгівлі людьми 
на 2017-2021 роки»  
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
 

11. Проведення заходів до Дня Святого 
Миколая, новорічних і різдвяних свят 
для дітей 

Рішення обласної ради від 26.01.2017 
№ 57 «Про Комплексну обласну 
програму з оздоровлення та 
відпочинку дітей, сімейної, гендерної 
політики та протидії торгівлі людьми 
на 2017-2021 роки»  
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
 

12. Обласна розширена нарада з підведення 
підсумків літньої оздоровчої кампанії 
2018 року 

Закон України «Про оздоровлення та 
відпочинок дітей» з метою підведення 
підсумків літньої оздоровчої кампанії 
2018 року, а також визначення 
орієнтирів на наступний рік 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Абдурахманова С.П. 
 

13. Підготовка та проведення Покровського 
ярмарку  
 

До Дня міста Запоріжжя Жовтень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Поляков А.В. 
 
 

14. Участь у конференції - ярмарку 
«Сучасне             бджільництво – 2018» 

З метою оцінки сучасного стану, 
виявлення проблем і розробки 
стратегічних (пріоритетних) напрямків 
розвитку бджільництва в Запорізькій 
області 
 

Жовтень 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Поляков А.В. 
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15. Підготовка та проведення заходів до Дня 
працівників сільського господарства 
 

Щорічне свято  Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Поляков А.В. 
 

16. Щорічний спеціалізований аграрний 
форум з переробки продуктів 
тваринництва та рослинництва            
«Agro Pro» 

З метою поліпшення технології 
виробництва і переробки, покращення 
відносин з торговими мережами та 
покращення якості продукції 
 

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Поляков А.В. 
 

17. Участь у конференції «Екологічні 
аспекти плодоовочівництва»  

З метою покращення якості продукції, 
а саме впровадження передових 
світових технологій  
 

Листопад 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Поляков А.В. 
 

18. Участь у конференції «Сучасні 
стандарти та вимоги до 
сільськогосподарської продукції» 

З метою покращення якості продукції, 
а саме впровадження передових 
світових технологій  

Листопад 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Поляков А.В. 
 

19. Участь у конференції «Тепличний бізнес 
Кам’янсько-Дніпровського регіону 2019. 
Що тебе чекає?» 
 

З метою покращення якості продукції, 
а саме впровадження передових 
світових технологій  

Грудень 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Поляков А.В. 
 

20. Участь у конференції «Проблеми та 
перспективи плодоовочівництва – 2019. 
Що тебе чекає?» 
 

З метою покращення якості продукції, 
а саме впровадження передових 
світових технологій  

Грудень 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Поляков А.В. 
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21. Засідання обласної робочої групи з 
організації проведення в області заходу 
«Врожай - 2018» 

Для забезпечення збільшення 
надходжень до місцевих бюджетів, 
легалізації зайнятості сільського 
населення області 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Поляков А.В. 
 
 

22. Засідання обласної комісії із розв’язання 
проблемних питань  забезпечення  
житлових прав мешканців гуртожитків 
на житло 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 11.02.2013 № 57 Про 
внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації від 
31.01.2012 № 29 «Про створення 
комісії із розв`язання проблемних 
питань  забезпечення житлових прав 
мешканців гуртожитків на житло» (зі 
змінами) 
 
 

За фактом 
звернення 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 
 

23. Засідання регіональної ради з питань 
створення та забезпечення 
функціонування ОСББ 

Розпорядження голови облдерж-
адміністрації від 03.10.2014 № 506 
«Про затвердження складу 
регіональної ради з питань створення 
та забезпечення функціонування 
об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків» 
 
 

За фактом 
звернення 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Литвиненко В.А. 

24. Зустріч з Надзвичайним та 
Повноважним Послом Республіки Корея 
Й.В. паном Лі Янг Гу 
 

Обговорення питань розширення 
міжрегіонального співробітництва, 
залучення корейських інвесторів у 
значущі інвестиційні проекти області 

Жовтень 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Бойко А.Ю. 
 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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25. ІІІ міжнародний інвестиційний форум 
«InCo Forum Integation & Cooperation» 
 

Створення ефективних каналів 
розповсюдження інформації щодо 
інвестиційного потенціалу Запорізької 
області; оперативний обмін 
актуальною інформацією з 
потенційними інвесторами; 
налагодження результативних 
партнерських відносин між 
українськими та іноземними 
підприємствами 
 

Жовтень 
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Бойко А.Ю. 

26. V Всеукраїнський фестиваль театрів 
ляльок «Лялькова веселка» 
 

Розвиток театрального мистецтва. 
Сприяння обміну досвідом театрів 
ляльок України 

Жовтень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 

27. ІХ Всеукраїнський козацький фестиваль 
«Покрова на Хортиці» 
 

Подальший розвиток національної 
культури, пропаганда традицій 
українського козацтва в сучасному 
інтерактивному просторі 
 

Жовтень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 

28. Фестиваль національних культур  
«Єдина Родина» 
 
 

Підтримка діяльності національно-
культурних товариств області 
 

Жовтень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 

29. Прес-тур «Етнотуризм» 
 

Формування та просування бренду 
«Запоріжжя туристичне» 

Жовтень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 



 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 
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30. Обласний конкурс образотворчого 
мистецтва серед учнів мистецьких шкіл 
«Ми малюємо цей світ» 
 
 
 

Розвиток та популяризація 
образотворчого мистецтва. Підтримка 
обдарованих учнів мистецьких шкіл 

Листопад  Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 

31. Урочисті заходи, присвячені 
Всеукраїнському дню працівників 
культури та майстрів народного 
мистецтва 
 
 

Вшанування кращих працівників 
культури та майстрів народного 
мистецтва 
 

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 

32. Обласний фестиваль-конкурс 
театрального мистецтва 
 
 

Розвиток театрального мистецтва. 
Підтримка діяльності аматорських 
колективів театрального жанру 

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 

33. ХІ Міжнародний фестиваль-конкурс 
дитячого та юнацького таланту 
«Дивосвіт» 
 

Сприяння розвитку дитячої творчості, 
підтримка обдарованих дітей та молоді 

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 

34. Обласний фестиваль народного 
мистецтва «Вольниця», м. Гуляйполе 
 

Збереження історичної пам'яті, 
відродження звичаїв та традицій, 
активізація творчих колективів області 
 

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 

35. Обласний Новорічно-Різдвяний 
фестиваль 
 

Розвиток та популяризація 
образотворчого мистецтва. Підтримка 
обдарованих учнів мистецьких шкіл  

Грудень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
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36. VI Міжнародний фестиваль-конкурс 
інструментальної музики та фольклору 
«Золота Скарбничка» 
 

Розвиток та популяризація народних 
традицій, покращення організації 
культурного дозвілля мешканців 
регіону 

Грудень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 

37. Обласний конкурс молодіжної творчості 
«Будь творчим!» 
 

Сприяння розвитку дитячої творчості, 
підтримка обдарованих дітей та молоді 

Грудень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 

38. Організаційна робота з відзначення: 
Міжнародного дня музики (01.10); 
Дня художника (14.10); 
Свята Покрови Пресвятої Богородиці 
(14.10); 
Дня українського козацтва (14.10); 
Дня захисника України (14.10); 
Дня української писемності та мови 
(09.11); 
Всеукраїнського дня працівників 
культури та майстрів народного 
мистецтва  (09.11); 
Дня Святого Миколая (19.12); 
Новорічно-Різдвяних свят (19.12-
19.01) 
 
 

Сприяння розвитку національно-
культурних товариств області 
 

Грудень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Мороко В.В. 
 
 

39. Засідання ради з акушерсько-
гінекологічної допомоги та охорони 
репродуктивного здоров`я 
 

Згідно з планом роботи Департаменту 
охорони здоров’я облдерж-
адміністрації  
 

Згідно 
з графіком 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Клименко В.І. 
 



 
Продовження додатка 
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40. Засідання обласної протиракової 
експертної комісії 
 

Підготовка матеріалів і проведення 
засідання, аналіз інтегральних 
показників онкологічної служби 
 

Згідно 
з графіком 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Клименко В.І. 
 

41. Засідання терапевтичного товариства Підготовка матеріалів і проведення 
засідання, аналіз інтегральних 
показників терапевтичної служби 
 

Згідно 
з графіком 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Клименко В.І. 
 

42. Обласний урочистий захід з нагоди Дня 
працівників освіти  

Згідно з планом роботи Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації 

Жовтень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Озерова Т.Я. 
 

43. Фестиваль-огляд «Найкращі практики 
управління освітою в ОТГ Запорізького 
регіону» 

Згідно з планом роботи Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації 

Жовтень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Озерова Т.Я. 
 

44. Рада професійної освіти (стейкхолдерів) Згідно з планом роботи Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації  
 

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Озерова Т.Я. 
 

45. Всесвітній день науки в ім'я миру та 
розвитку 

Згідно з планом роботи Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації  
 

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Озерова Т.Я. 
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46. Фестиваль координаторів 
волонтерського руху в закладах освіти  

Згідно з планом роботи Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації  
 

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Озерова Т.Я. 
 

47. V турнір юних правознавців Згідно з планом роботи Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації  
 

Грудень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Озерова Т.Я. 
 
 

48. Заходи до Дня Святого Миколая та 
Новорічні свята 

Згідно з планом роботи Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації  
 

Грудень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Озерова Т.Я. 
  
 

49. Організаційне забезпечення заходів до 
Дня захисника України, Дня 
Українського козацтва, Дня Гідності та 
Свободи, Дня вшанування жертв 
голодоморів, Дня Збройних Сил України 
 

За дорученням керівництва облдерж-
адміністрації 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
 
 

50. Моніторинг та узагальнення інформації 
щодо акцій протестного характеру, що 
відбуваються у Запорізькій області 
 

За дорученням керівництва 
облдержадміністрації 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
 
 



 
Продовження додатка 
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45 

51. Надання організаційно-методичної та 
консультативної допомоги райдерж-
адміністраціям та  міськвиконкомам  з 
питань діяльності  регіональних 
організацій політичних партій та 
громадських об’єднань, діяльності 
волонтерського руху 
 

За дорученням керівництва 
облдержадміністрації 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
 

52. Проведення єдиних днів інформування 
населення області 

Указ Президента України від 
17.02.2001 № 101/2001 «Про 
удосконалення діяльності органів 
виконавчої влади з питань 
інформування населення» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
 
 

53. Підготовка та проведення брифінгів 
(прес-конференцій) голови та 
заступників голови облдерж-
адміністрації, керівників структурних 
підрозділів облдержадміністрації 
 

За дорученням керівництва 
облдержадміністрації 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
 

54. Інформаційний супровід заходів, 
пов’язаних з поточною діяльністю 
керівництва та структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
 
 

За дорученням керівництва 
облдержадміністрації 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Шишинашвілі Л.Р. 
 

55. Обласний захід з нагоди  Дня 
усиновлення 

Рішення обласної ради від 26.01.2017 
№ 57 «Про Комплексну обласну 
програму з оздоровлення та 
відпочинку дітей, сімейної, гендерної 
політики та протидії торгівлі людьми 
на 2017-2021 роки» 

Жовтень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Матвєєва А.І. 
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56. Засідання обласної координаційної ради 
з питань соціального захисту 
неповнолітніх  

Координація зусиль органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування 
щодо соціального захисту дітей 
 

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Матвєєва А.І. 
 

57. Організація та проведення 
короткотермінового тематичного 
семінару для начальників служб у 
справах дітей райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів міст обласного 
значення, керівників закладів 
соціального захисту дітей з актуальних 
питань діяльності галузі  
 

Рішення обласної ради від 26.01.2017 
№ 57 «Про Комплексну обласну 
програму з оздоровлення та 
відпочинку дітей, сімейної, гендерної 
політики та протидії торгівлі людьми 
на 2017-2021 роки»  

Листопад Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Матвєєва А.І. 
 

58. Засідання міжвідомчої робочої групи з 
реформування системи інституційного 
догляду і виховання дітей у Запорізькій 
області  
 

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 09.08.2017 № 526-р «Про 
Національну стратегію реформування 
системи інституційного догляду та 
виховання дітей на 2017-2026 роки та 
план заходів з реалізації її І етапу» 
 

Грудень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Матвєєва А.І. 
 

59. Обласний фестиваль «Гармонія краси» 
серед вихованців обласних інтернатних 
закладів та закладів соціального захисту 
дітей  

Рішення обласної ради від 26.01.2017 
№ 57 «Про Комплексну обласну 
програму з оздоровлення та 
відпочинку дітей, сімейної, гендерної 
політики та протидії торгівлі людьми 
на 2017-2021 роки»  
 

Грудень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Матвєєва А.І. 

60. Обласні заходи до Дня Святого 
Миколая, новорічних свят для дітей із 
сімей пільгових категорій міст та 
районів області  
 
 

Рішення обласної ради від 26.01.2017 
№ 57 «Про Комплексну обласну 
програму з оздоровлення та 
відпочинку дітей, сімейної, гендерної 
політики та протидії торгівлі людьми 
на 2017-2021 роки»  

Грудень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Матвєєва А.І. 
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61. Тематичний короткостроковий семінар з  
актуальних питань діяльності архівних 
установ області для працівників 
архівних установ райдержадміністрацій, 
міських (міст обласного значення) рад та 
трудових архівів разом із Запорізьким 
центром перепідготовки і підвищення 
кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, керівників державних 
підприємств, установ та організацій 
 

Надання методичної та практичної 
допомоги з актуальних питань 
діяльності місцевих архівних установ 
для працівників архівних відділів 
райдержадміністрацій, міських рад 
міст обласного значення та трудових 
архівів 

Жовтень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Тедєєв О.С. 
 

62. Семінар для працівників діловодних 
служб і архівних підрозділів 
підприємств, установ та організацій – 
джерел формування Національного 
архівного фонду у зоні комплектування 
Державного архіву Запорізької області 

Надання методичної та практичної 
допомоги з питань організації 
діловодства та архівної справи 
працівникам діловодних служб і 
архівних підрозділів підприємств, 
установ та організацій – джерел 
формування Національного архівного 
фонду у зоні комплектування 
Державного архіву Запорізької області 
 

Жовтень Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Тедєєв О.С. 
 

63. Проведення комплексних перевірок 
роботи служб діловодства, експертних 
комісій та архівних підрозділів (архівів) 
у КЗ «Запорізька обласна філармонія», 
ПРАТ «Запоріжвогнетрив», Запорізькій 
обласній організації  Всеукраїнської 
професійної спілки працівників і 
підприємців торгівлі, громадського 
харчування та послуг, Запорізькій 
обласній організації професійної спілки 
працівників будівництва і промисловості 
будівельних матеріалів України 
 

Здійснення контролю за дотриманням 
законодавства про Національний 
архівний фонд та архівні установи, 
станом організації діловодства, роботи 
експертних комісій та архівних 
підрозділів (архівів) органів державної 
влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ 
та організацій, які є джерелами 
формування Національного архівного 
фонду, у зоні комплектування 
Державного архіву Запорізької області 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Тедєєв О.С. 
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64. Проведення тематичних перевірок 
наявності, стану та руху документів 
Національного архівного фонду у 
Запорізькій обласній організації 
професійної спілки працівників хімічних 
та нафтохімічних галузей промисловості 
України, Департаменті екології та 
природних ресурсів облдерж-
адміністрації 
 

Здійснення контролю за дотриманням 
Закону України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи», 
«Положення про умови зберігання 
архівних документів» та наказу 
Державного комітету архівів України 
від 10.11.2009 № 190 «Про 
затвердження Програми здійснення 
контролю за наявністю, станом і рухом 
документів НАФ на 2009-2019 роки» 
 

Протягом 
кварталу 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
відповідно до розподілу 
обов`язків 
Тедєєв О.С. 
 

 
 
 
 

 

Керівник апарату  
 

         З. БОЙКО   


